
     PROTOKÓŁ nr XII/15

sesji Rady Powiatu w Gryfinie 

w dniu 26 listopada 2015 r.

XII sesja Rady Powiatu w Gryfinie odbyła się 26 listopada 2015 r. o godz. 14.00 w sali obrad

Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. Sprzymierzonych 4.

Posiedzenie  otworzył  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  

i stwierdził, że zgodnie z listą obecności, aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 19 radnych,  

co  wobec ustawowego składu Rady wynoszącego  21 osób stanowi  quorum pozwalające  

na  podejmowanie  prawomocnych  decyzji  (lista  obecności  radnych  -  zał.  nr 1). Ponadto  

w posiedzeniu wzięli udział zaproszeni goście (zał. nr 2).

I. Sprawy regulaminowe:  

  

Przewodniczący Rady Powiatu Roman Michalski powitał Starostę Gryfińskiego Wojciecha

Konarskiego,  członków  Zarządu  Powiatu,  radnych  Rady  Powiatu  w  Gryfinie,  zebranych

gości,  a  wśród nich Zastępcę  Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony

Środowiska  Sławomira  Koniecznego,  Radnego  Rady  Miejskiej  w  Gryfinie  Rafała  Gugę,

przedstawicieli  inspektoratów  i  służb  powiatowych  instytucji,  kierowników  jednostek

organizacyjnych powiatu, pracowników Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przedstawicieli

lokalnych  mediów  oraz  mieszkańców  powiatu  gryfińskiego.  Na  protokolantów  powołał

Dominikę Konopnicką i Magdalenę Romankiewicz. Następnie przedstawił porządek obrad,

do którego nikt  nie  wniósł  uwag i  został  przyjęty jednogłośnie  (porządek obrad stanowi  

zał. nr 3).

Protokół  nr  X/15  z  dnia  22.10.2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (19  za;  0  wstrz.;  

0 przeciw). 

Protokół  nr  XI/15  z  dnia  05.11.2015  r.  został  przyjęty  jednogłośnie (19  za;  0  wstrz.;  

0 przeciw). 

Na posiedzenie przyszła radna A. Ciszkiewicz (19+1=20).
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II. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu w Gryfinie (druk nr 1/XII).   

Starosta  Gryfiński  Wojciech  Konarski  powiedział,  że radni  otrzymali  sprawozdanie  

z  części  posiedzeń,  a  na bieżąco informowani  byli  o  porządkach obrad.  Z pracą Zarządu

Powiatu,  od porządków obrad po protokoły z posiedzeń,  można zapoznać się na stronach

internetowych  Biuletynu  Informacji  Publicznej.  W  okresie  międzysesyjnym  przede

wszystkim  został  przygotowany  i  przyjęty  przez  Zarząd  w  ustawowym  terminie

najważniejszy dokument, jakim jest projekt budżetu powiatu na 2016 rok. Następnie projekt

budżetu został  przekazany radnym,  jak i  Regionalnej  Izbie  Obrachunkowej  w Szczecinie.

Dzisiaj  rozpoczyna  się  już  praca  nad  tym  dokumentem,  którego  pochodnymi  są  sprawy,

którymi  Rada  będzie  zajmowała  się  na  dzisiejszym  posiedzeniu,  a  które  były  również

przedmiotem prac Zarządu.  Jest  to  m.in.  Strategia  Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata

2015-2020, nawiązująca do strategii wojewódzkiej i związana z nowymi programami RPO.

Strategia,  która  jest  dosyć  obszerna,  przede  wszystkim ukierunkowuje  powiat  na  zadania

przypisane  ustawowo,  a  które  służą  rozwojowi  i  poprawianiu  oraz  ulepszaniu  życia  jego

mieszkańcom. Dlatego znajdują się tam sprawy dotyczące dróg, służby zdrowia, szkolnictwa 

i  również  osób niepełnoprawnych.  Z tym dokumentem,  który jest  narzędziem wiązane są

możliwości aplikowania o środki unijne. O ile Rada zaakceptuje i przyjmie przedstawioną

strategię  to  będzie  ona  głównym  dokumentem  wymagalnym  przy  składanych  na  dniach

wnioskach  o  dofinansowanie  na  remonty  i  modernizację  dróg  w  powiecie  w  ramach

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym zakresie już zostały ogłoszone nabory od 16

listopada  br.  do  końca  stycznia  kolejnego  roku.  W  okresie  programowania  jest  szansa

otrzymania  dofinansowania  do  trzech  milionów  złotych  dla  jednego  beneficjenta  

do  wszystkich  zadań.  Dlatego  zarówna  ta  strategia,  jak  i  dokument,  którym  jest  budżet

stanowią  integralną  całość.  W  pracach  Zarządu  został  dokonany  odbiór  drogi  –  ulicy

Jagiellońskiej w Chojnie – Schetynówki, która dofinasowana była z budżetu państwa. Można

powiedzieć, że w rezultacie te główne ciągi ulic krajowych w południowej części powiatu są

rozwiązane. Również z prac Zarządu, można było się dowiedzieć, że powiat w porozumieniu

z gminą Gryfino złożył wniosek na dawną Schetynówkę, na ciąg dróg powiatowych – ulica

Armii  Krajowej,  9  Maja  i  Pomorskiej,  czyli  drogi  powiatowe  w mieście  Gryfino.  Drogi

wykorzystywane są jako drogi krajowe, ze względu na istniejącą organizację ruchu. Oprócz

tych głównych dróg i przygotowywania się do wydatków na kolejne lata,  Zarząd również

rozwiązywał ważne sprawy dla mieszkańców, gdyż bez względu na kategorię, droga po której

najczęściej  porusza  się  użytkownik  jest  najważniejszą  dla  niego  drogą.  Stąd  można  było
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przeczytać  o  częściowym  remoncie  ulicy  Nadodrzańskiej  w  Widuchowej,  o  podpisaniu

porozumienia z gminą Cedynia na rozpoczęcie wspólnych prac na drodze w m. Gogolice.

Postrzegając cały powiat to są to te drobniejsze inwestycje, natomiast dla ich mieszkańców

niewątpliwie najważniejsze.  Również w Gryfinie  były dwa remonty dróg, które polegały  

na układaniu nowej nakładki.  W międzyczasie,  nawiązując również do strategii  powiatu,  

w której została zapisana poprawa bazy szpitalnictwa zamkniętego, co było przedmiotem sesji

i  wspólnego  posiedzenia  komisji  stałych,  wspólnik  powiatu  Dom  Lekarski  S.A.  

za  pośrednictwem  spółki  Szpital  Powiatowy  w  Gryfinie  Sp.  z  o.o.  złożył  wniosek  

wraz  z  dokumentacją  o  wydanie  pozwolenia  na  budowę.  W  związku  z  tym  Wydział

Architektury i Budownictwa w Starostwie Powiatowym w Gryfinie, wystąpił do Wojewody

Zachodniopomorskiego  o  wskazanie  organu,  który  powinien  zająć  się  tym pozwoleniem  

na  budowę.  Dla  zainteresowanych  tematem,  w  międzyczasie  Rząd  wydał  nowe

rozporządzenie  zmieniające  termin  dostosowania obiektów służby zdrowia do standardów.

Nie  jest  to  już  termin  do 30 grudnia  2016 roku tylko  do 30 grudnia  2017 roku.  Jest  to

związane z tym, że ponad 70% szpitali powiatowych, ale i wojewódzkich również, wymagają

poprawy  technicznych  standardów  budowlanych.  Wszyscy  liczą  na  środki  z  nowego

programu  w  RPO  natomiast  dopóki  nie  będzie  zdrowotnych  map  regionalnych,  co  jest

wymogiem stawianym przez Unię Europejską, to niestety programy na szpitalnictwo nie będą

uruchamiane. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze programów regionalnych. Jednie zakłady

opiekuńczo-lecznicze (opieka długoterminowa) oraz  zakłady psychiatryczne nie podlegają

konieczności robienia map zdrowotnych. Teoretycznie Urząd Marszałkowski mógłby w tym

temacie  ogłaszać  konkursy.  Na  Zarządzie  toczy  się  obecnie  debata  w  związku  z  tzw.

kaskadowym  przekazywaniem  dróg.  Tam,  gdzie  były  obwodnice  i  zgodnie  z  przepisami

prawa straciły swoje kategorie, stały się drogami gminnymi, tak nowa ustawa dała możliwość

gminom podjęcia  uchwały i  przekazania tych  dróg województwu. To powoduje, że Urząd

Marszałkowski  może  przekazać  kolejne  drogi  powiatowi,  a  powiat  może  przekazać

proporcjonalne odcinki gminom. Na terenie powiatu gryfińskiego, jeżeli chodzi o dawną S3

odcinek  drogi  wynosił  11,6  km  natomiast  Sejmik  Województwa  Zachodniopomorskiego

zdecydował  się  na  przekazanie  powiatowi  19  km dróg.  Prawdopodobnie  w tym  zakresie

Zarząd będzie wzywał sejmik, jak i prosił wojewodę o zbadanie zgodności z prawem tych

uchwał.  Podziękował  radnej  Sejmiku  Województwa  Zachodniopomorskiego  pani  Ewie

Dudar, która interweniowała w tej sprawie gdyż wcześniejsza propozycja była o przekazaniu

40 km dróg. Jednakże powiat  nie  satysfakcjonuje to  w dalszym ciągu,  gdyż prawo mówi

jasno,  że  musi  być  proporcjonalne  przekazanie.  W  tej  sprawie  również  interweniował  
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radny  Paweł  Mucha,  który  wskazywał  sejmikowi,  iż  należałoby  tę  sprawę  jeszcze  raz

przedyskutować. Niestety w demokracji jest tak, że przychodzi taki moment, że większość ma

rację. Natomiast powiatowi zawsze pozostają inne instancje. Jest to o tyle ważne, że ustawa

mówi, że zgodnie z prawem powiat może przekazać gminom proporcjonalne odcinki i stąd się

rodzi pewien problem. Nie ma problemu z gminą Stare Czarnowo, gdyż jej zabrano 11,6 km

dróg i zostanie jej oddanych tyle samo dróg powiatowych. Natomiast Zarząd zastanawia się

jak  postąpić  z  pozostałymi  9  kilometrami.  I  tu  jest  problem,  stąd  został  on  szerzej

przedstawiony. Jeżeli radni mają jakieś pytania do podejmowanych przez Zarząd działań to

odpowie na nie. Poinformował, że w dniu 27 października 2015 r. została powołana nowa

Powiatowa Rada ds. Osób Niepełnosprawnych, na czele której Przewodniczącą została pani

Anna Ciszkiewicz radna Rady Powiatu w Gryfinie; Wiceprzewodniczącym został pan Robert

Dziedzic  mieszkaniec  Morynia,  który  poprzednio  również  był  członkiem  tejże  rady;  

a pozostali członkowie: Janina Mielnik - Sekretarz, mieszkanka Gryfina reprezentująca Koło

Emerytów i  Rencistów;  Leszek Ludwiniak  -  członek,  pracownik  Urzędu Miasta  i  Gminy

Gryfino  zajmujący  się  osobami  niepełnosprawnymi,  Agnieszka  Horwart-Markowska  -

członek i Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnie. Starosta podziękował członkom

rady  poprzedniej  kadencji  i  poprosił  o  wystąpienie  pana  Jana  Podleśnego  -

Wiceprzewodniczącego tejże rady oraz pana Rafała Gugę - członka, radnego Rady Miejskiej

w  Gryfinie,  który  zajmował  się  osobami  niepełnosprawnymi,  był  inicjatorem  powstanie

windy przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, która powstaje i nie może

zostać oddana do użytku ze względu na znajdujący się przed nią jeden próg uniemożliwiający

korzystanie  z  niej  osobom  niepełnosprawnym.  Niestety  nieobecni  są  dzisiaj  pani  Alina

Leończyk  -  Przewodnicząca,  pan  Robert  Dziedzic  i  pani  Agnieszka  Horwart-Makowska,

którzy jednocześnie są członkami nowej rady.

Starosta Gryfiński i Przewodniczący Rady Powiatu wręczyli podziękowania.

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  przedstawił Dyrektora Domu Pomocy Społecznej  

w Nowym Czarnowie panią Agatę Miłek i poprosił o prezentację swojej osoby.

Dyrektor  Domu Pomocy  Społecznej  w  Nowym Czarnowie  Agata  Miłek  powiedziała:

„Dzień  dobry  Państwu,  Wysoka  Rado,  Panie  Starosto.  Posiadam  wyższe  wykształcenie

magisterskie  na  kierunku  Rachunkowość  i  Finanse,  uzupełnione  o  studia  podyplomowe  

z Organizacji  pomocy społecznej oraz gerontopedagogiki.  Legitymuję się ponad 10 letnim
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stażem  pracy  w  pomocy  społecznej  na  stanowiskach  związanych  z  organizacją  pracy  

i zarządzaniem zasobami ludzkimi. Praca w domach pomocy społecznej przybliżyła mi ogrom

potrzeb ludzkich związanych z pomocą społeczną, jak również całą złożoność problematyki

społecznej  w  gminie  i  powiecie.  Pracowałam  z  osobami  starszymi,  osobami  przewlekle

chorymi psychicznie, dlatego złożyłam swoją aplikację na to stanowisko. Oczywiście na co

dzień  stosując  zasady postępowania  administracyjnego  i  samorządowego.  Przez  wiele  lat

pracy  nauczyłam  się  efektywnego  działania,  pogłębiłam  swoją  empatię  do  ludzi  

i  całej  zbiorowości.  Mając  na  względzie  moje  doświadczenie  zawodowe jak  i  aktywność

pozasłużbową,  bo  również  działam  w  stowarzyszeniach,  jestem  przekonana  że  sprostam

zadaniom stawianym na stanowisku dyrektora w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej.

W  pracy  z  osobami  niepełnosprawnymi  należy  uwzględnić  ich  indywidualność  potrzeb  

i w zależności od tych potrzeb odpowiednie kształtowanie zakresu i formy pomocy. Należy

mieć  zawsze  na  uwadze  ich  indywidualność,  predyspozycje  oraz  stan  zdrowia  

i  zainteresowanie.  Dlatego też  dom pomocy społecznej  powinien  być tak  zorganizowany,  

aby  zakres  i  poziom  usług  w  nim  świadczonych  uwzględniał  w  szczególności  wolność,

intymność,  godność  i  poczucie  bezpieczeństwa  oraz  spełnienie  fizycznej  i  psychicznej

sprawności mieszkańców. Dlatego zobowiązuję się do należytego i starannego wykonywania

tej funkcji. Dziękuję bardzo za zaufanie.”

III. Informacja o stanie środowiska naturalnego na terenie Powiatu Gryfińskiego

(druk nr 2/XII).

Zastępca  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  

dr  inż.  Sławomir  Konieczny  przedstawił  Informację  o  stanie  środowiska  naturalnego  

na terenie Powiatu Gryfińskiego (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 4).

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że został zobowiązany przez część mieszkańców

gminy Chojna do zadania pytania: Kto może przerwać niekontrolowany proceder wylewania

gnojowicy na polach? Od kilku lat na terenie gminy Chojna wylewa się gnojowicę na pola.

Wylewa się jak popadnie, a mieszkańcy nie mają jak oddychać i zwrócili się do radnego. Nie

jest to pierwsze wystąpienie w tej sprawie. Zachodni sąsiedzi też wylewają na pola, tylko

widocznie są bardziej cywilizowani, ponieważ używają aplikatorów doglebowych. W Polsce

nie ma kto zmusić farmerów do tego, żeby wyjeżdżali na pola z gnojowicą z aplikatorem

doglebowym. Z prostej przyczyny nie wyjeżdżają, ponieważ aplikatorem wylewa się dłużej. 
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Podejmowane  były  interwencje  już  w  różnych  instytucjach  zajmujących  się  ochroną

środowiska, dlatego teraz farmerzy wylewają gnojowicę nie w poniedziałek, wtorek, środa,

czy  czwartek  tylko  po  południu  w  piątek,  w  sobotę  i  niedzielę.  A wtedy nie  ma  jak  to

udowodnić.  Oczywiście  jeśli  poczytamy  trochę  literatury  to  się  dowiemy,  że  gnojowica

zawiera związki azotu, związki fosforu i inne, które nie są przyjazne środowisku. Stąd też to

wystąpienie. Ci wylewacze powołują się na certyfikaty i różne papiery, ale nikt nie może ich

sprawdzić  i  udowodnić,  że  robią  to  w  sposób  nierzetelny,  nieuczciwy  i  nieprawidłowy.

Aplikatory to nie jest wynalazek dzisiejszego dnia. One są od dawna. W Niemczech nie ma

tego problemu, ponieważ są używane aplikatory. Sprawa jest jasna i oczywista, utrudnia to

życie ludziom, a  należy to również do ochrony powietrza. Powietrze jest niewłaściwe, ludzie

nie oddychają tym czym powinni, wdychają po prostu związki nieprzyjazne człowiekowi  

i każdemu stworzeniu, które jest w danym środowisku.   

Zastępca  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  

dr inż.  Sławomir Konieczny  odpowiedział,  że  jest  to  bardzo trafne spostrzeżenie  i  musi

powiedzieć, że w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska spotykają się nieustannie

z tym problemem. Mijający rok był zwłaszcza trudny pod tym względem. Jest to problem

wielowątkowy. Po pierwsze można byłoby długo mówić, że w Polsce nie ma w dalszym ciągu

ustawy antyodorowej i nie ma norm regulujących to, co jednemu śmierdzi – innemu pachnie i

odwrotnie. W związku z tym na razie problem jest od strony formalnej nierozwiązywalny.

Drugi aspekt jest taki,  że otrzymują dużo sygnałów, że gnojowica jest wylewana na pola.

Zawsze  była  wylewana  i  zawsze  rolnicy  stosowali  obornik  jako  nawozy  naturalne.  Jest

jeszcze coś takiego jak dobra praktyka rolnicza, która nakazuje żeby wylaną gnojowicę, czy

rozrzucony obornik natychmiast przeorać wtedy ta uciążliwość dosyć szybko zanika. Niestety

ten rok był bardzo suchy i w związku z tym powodowało to wiele trudności w rozwożeniu

nawozów naturalnych, które przecież trzeba wywieźć ze zbiorników na pola. Rolnik po to je

gromadził, żeby je spożytkować. Po pierwszy był problem z tym, żeby natychmiast przeorać

takie pole. Poza tym w suchą glebę ta gnojowica nie wsiąkała tak szybko jak powinna. Sucha

i  twarda  gleba ograniczała  możliwości  stosowania  aplikatorów.  Część firm,  na części  pól

stosowała  te  aplikatory,  bo  WIOŚ  jeździł  na  interwencje.  A nawet  tam,  gdzie  one  były

stosowane mieszkańcy też skarżyli się na uciążliwość odorową. Dopiero po wykonaniu orki

stopniowo zanikał zapach. Jeszcze się nie zdarzył taki przypadek przy interwencji WIOŚ, a

było ich dużo w tym roku, żeby zjawili się na polu gdzie rolnik, który rozwozi taki nawóz nie

ma na to stosownych zezwoleń. Jeżeli rolnik ma zezwolenia, wszystkie potrzebne badania to
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wolno mu to stosować. Teraz to już można się odwołać tylko do jego sumienia, wyobraźni,

dobrych kontaktów sąsiedzkich we wsi, żeby swoim sąsiadom nie robił takich przykrości.

Tyle co może zrobić. Na interwencji zjawia się WIOŚ, straż gminna, przedstawiciele gminy i

stacji  chemiczno-rolniczej,  wszyscy  na  końcu  stwierdzają,  

że rolnik ma prawo to robić i proszą rolnika, który oczywiście obiecuje, że natychmiast po

rozwiezieniu przeorze pole. Czasami nie ma możliwości technicznej i mówi, że dopiero jak na

2-5 hektarach rozleje gnojowice to dopiero wtedy przyjedzie drugim ciągnikiem i zrobi orkę.

Tak to wygląda w tej chwili.

Radny Wojciech Fedorowicz powiedział, że wtedy kiedy stosuje się aplikatory to nie trzeba

żadnej  orki  ani  żadnej  innej  pracy.  Aplikator  powoduje,  że  doglebowo wstrzykiwana  jest

gnojowica. Nasi rolnicy tego nie robią, ponieważ są niechlujni i spieszą się. Chodzi im o czas.

Aplikatory stosowane są w Niemczech i tam nie ma takich skarg. Nawet gdyby tam była taka

skarga, że ktoś zasmradza powietrze to na pewno dopadłaby go policja. Z pewnością jest to

utrudnienie w życiu człowieka, kiedy w nocy przez okno dostaje się smród gnojowicy, a nie

jest  to  normalna  gnojowica  taka,  jaką znamy z czasów PGRów to już  jest  przetworzone

świństwo, które ma nie zapach a fetor. 

Radny Tomasz Siergiej powiedział, że raport dotyczy roku 2014 więc pewnie tej sprawy nie

obejmował, a w 2015 roku wydarzyło się sporo rzeczy. Sprawa dotyczy wysypiska śmieci w

gminie Cedynia prowadzonego przez firmę EKOPAL ze Szczecina. Pan Inspektor powiedział,

że są dwa wysypiska odpadów komunalnych na terenie powiatu i obydwa spełniają wszystkie

wymogi oraz wyposażone są we wszystkie najnowsze urządzenia. W tym roku okazało się, że

użytkownik  tego  wysypiska  dopuszczał  się  nadużyć,  składał  odpady  medyczne,

weterynaryjne,  szkodliwe – azbesty,  łamał wszystkie możliwe przepisy.  Odbywały się tam

kontrole. Mieszkańcy gminy Cedynia, chyba nie tylko oni, oczekują konkretnej odpowiedzi

co dalej z tym wysypiskiem. Czy ta firma będzie miała prawo dalej użytkować wysypisko?

Czy prowadzone wobec firmy postępowanie skończy się przynajmniej  jakimiś karami lub

usunięciem tych odpadów? Poprosił o odpowiedź w tym temacie.

Pismo znak: BRZ.0002.12.2015.DK

Zastępca  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  

dr  inż.  Sławomir  Konieczny  odpowiedział,  że  na  co  dzień  zajmuje  się  monitoringiem

środowiska, a nie zajmuje się kontrolami podmiotów. Natomiast jest mu wiadoma sprawa,  
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że była kontrola firmy EKOPOL prowadzącej składowisko gdzieś w okolicach Cedyni. WIOŚ

przeprowadzał kontrolę interwencyjną i to chyba na wniosek mieszkańców. Na pewno zostały

wydane jakieś zarządzenia pokontrolne nakazujące usunięcie tych odpadów. Na co dzień tym

się nie zajmuje, nie wie jaki był dalszy tok tej sprawy, proponuje wystąpić z zapytaniem,  

a WIOŚ prześle protokoły kontrolne i aktualny stan sprawy. Na pewno WIOŚ zajmował się

tym problemem, była interwencja ich oraz innych organów ochrony środowiska na miejscu.

Ale nie wie jak to się zakończyło.  

Wiceprzewodniczący Rady Mariusz Adamski powiedział, że korzystając z obecności pana

Inspektora na dzisiejszej sesji zwrócił się z prośbą o zaplanowanie takiej kontroli na 2016 rok,

w początkowym okresie roku. Na terenie województwa tych składowisk nie jest dużo i można

powiedzieć, że większość z nich jest bardzo dobrze wyposażona i użytkowana. W związku 

z tym jeżeli pojawia się jakiś taki problem cykliczny w Lubiechowie Górnym to poprosił  

o zaplanowanie kontroli, żeby zarządzający miał świadomość że te kontrole będą u niego co

pewien czas przeprowadzane przez WIOŚ u niego, żeby zmobilizowało go to do zachowania

należytej praktyki składowania. 

Pismo znak: BRZ.0002.12.2015.DK

Zastępca  Zachodniopomorskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska  

dr inż. Sławomir Konieczny odpowiedział, że dobrze. 

IV. Wnioski i interpelacje radnych. 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski powiedział,  że w okresie

międzysesyjnym wpłynęła interpelacje nr 31/15 złożona przez radego Pawła Sławińskiego

(wszyscy radni otrzymali treść interpelacji wraz z odpowiedzią): 

Interpelacja nr 31/15 radnego Pawła Sławińskiego złożona w okresie międzysesyjnym

„Zwracam się z prośbą o rozważenie wprowadzenia czasowego parkowania na miejscach

postojowych  wykonanych  wzdłuż  ulicy  Jagiellońskiej  w  Chojnie.  Z  powodu  niezbyt  dużej

ilości  miejsc  parkingowych  w  centrum  Chojny,  dochodzi  do  sytuacji  całodziennego

blokowania miejsc wzdłuż ulicy, zarówno w mojej ocenie jak i ocenie mieszkańców i Urzędu

Miejskiego  w  Chojnie,  parkingi  te  powinny  być  przeznaczone  dla  klientów  okolicznych

sklepów,  w  związku  z  tym  proponuje  aby  w  tym  miejscu  wyznaczyć  czasową  możliwość

parkowania np. do 30 lub 60 minut umieszczając odpowiednie znaki”.
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Radny Arkadiusz Łysik złożył na sesji interpelację nr 32/15 o następującej treści:

„W  związku  z  monitami  mieszkańców  gminy  Stare  Czarnowo  zwracam  się  z  prośbą  

o  przycięcie  w  okresie  prawnie  dopuszczalnym  (jesień-zima  2015)  gałęzi  wchodzących  

w drogę Szczecińską w m. Stare Czarnowo (odcinek łączący się z byłą drogą krajową nr 3).

Radny Arkadiusz Łysik złożył na sesji interpelację nr 33/15 o następującej treści:

 „W  związku  z  monitami  mieszkańców  gminy  Stare  Czarnowo  zwracam  się  z  prośbą  

o  zamontowanie  słupków  prowadzących  U-1a  na  odcinku  drogi  Kołbacz-Dębina  

a w szczególności na zakręcie przed miejscowością Dębina, na którym to posadowione jest

drzewo. Nadmieniam dodatkowo, że we wskazanym miejscu doszło do wypadku śmiertelnego

w roku 2010”.

V.Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Informacji  

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku szkolnym

2014/2015 (druk nr 3/XII);

Naczelnik  Wydziału  Edukacji,  Kultury,  Sportu i  Turystyki  Elżbieta  Lorenowicz-Bień

przedstawiła  Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Gryfińskiego w roku

szkolnym 2014/2015 (prezentacja multimedialna stanowi zał. nr 5). 

Przewodniczący Rady Powiatu w Gryfinie Roman Michalski  powiedział, że w styczniu

2016  roku  zostanie  zaplanowane  wspólne  posiedzenie  komisji  stałych  na  temat  poziomu

nauczania i zdawalności matur. Przewodniczący poprosił o stanowiska komisji (zał.  nr 6),

umożliwił dyskusję, następnie w obecności 20 radnych zarządził głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XII/72/2015 w  sprawie  przyjęcia  Informacji  o  stanie  realizacji  zadań

oświatowych  Powiatu  Gryfińskiego  w  roku  szkolnym  2014/2015,  została  podjęta

jednogłośnie.
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VI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia  Programu

współpracy  Powiatu  Gryfińskiego  z  organizacjami  pozarządowymi  

oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok

(druk nr 4/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  20  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  XII/73/2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego  

z  organizacjami  pozarządowymi  oraz  podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku

publicznego na 2016 rok, została podjęta jednogłośnie.

VII. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  rozpatrzenia  skargi

dotyczącej Starosty Gryfińskiego (druk nr 5/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  20  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 1, 

Uchwała  nr  XII/74/2015 w sprawie rozpatrzenia  skargi  dotyczącej  Starosty Gryfińskiego,

została podjęta większością głosów.

VIII. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  przyjęcia  Strategii

Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata 2015-2020 (druk nr 6/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  20  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 18, 
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przeciw - 0, 

wstrzymało się - 2, 

Uchwała nr XII/75/2015 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata

2015-2020, została podjęta większością głosów.

IX. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  zgody  

na  zawarcie  kolejnych  umów  najmu,  których  przedmiotem  jest  część  tej

samej nieruchomości (druk nr 7/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  20  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 20, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  XII/76/2015 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu,

których przedmiotem jest część tej samej nieruchomości, została podjęta jednogłośnie.

Posiedzenie opuścił radny T. Siergiej (20-1=19).

X. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie przyjęcia przez Powiat

Gryfiński zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na zlecaniu

zakładom  opieki  zdrowotnej  przeprowadzania  badań  specjalistycznych,  

w tym psychologicznych  oraz  obserwacji  szpitalnej  osób  stawiających  się  

do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji Lekarskiej (druk

nr 8/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 
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Uchwała  nr  XII/77/2015 w  sprawie  przyjęcia  przez  Powiat  Gryfiński  zadania  z  zakresu

administracji  rządowej  polegającego  na  zlecaniu  zakładom  opieki  zdrowotnej

przeprowadzania  badań  specjalistycznych,  w  tym  psychologicznych  oraz  obserwacji

szpitalnej osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej na potrzeby Powiatowej Komisji

Lekarskiej, została podjęta jednogłośnie.

XI. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie ustalenia na rok 2016

wysokości opłat za usunięcie  i  przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi

oraz wysokości kosztów powstałych w razie wydania dyspozycji  usunięcia,  

a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu (druk nr 9/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XII/78/2015 w sprawie ustalenia  na rok 2016 wysokości  opłat  za usunięcie  

i przechowywanie pojazdu usuniętego z drogi oraz wysokości kosztów powstałych w razie

wydania dyspozycji usunięcia, a następnie odstąpienia od usunięcia pojazdu, została podjęta

jednogłośnie.

XII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację

programu: „Aktywny samorząd” w 2015r. (druk nr 10/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

12



Uchwała  nr  XII/79/2015 w  sprawie  zwiększenia  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:  „Aktywny  samorząd”  

w 2015r., została podjęta jednogłośnie.

XIII. Projekt uchwały Rady Powiatu w Gryfinie w sprawie zwiększenia środków

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację

programu: „Aktywny samorząd” w 2015r. (druk nr 11/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XII/80/2015 w  sprawie  zwiększenia  środków  Państwowego  Funduszu

Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  na  realizację  programu:  „Aktywny  samorząd”  

w 2015r., została podjęta jednogłośnie.

XIV. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  wyrażenia  woli

realizacji  projektu  „Aktywizacja  wychowanków  pieczy  zastępczej  i  osób

niepełnosprawnych  w  powiecie  gryfińskim  -  Razem  w  przyszłość”  (druk  

nr 12/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała  nr  XII/81/2015 w  sprawie  wyrażenia  woli  realizacji  projektu  „Aktywizacja

wychowanków pieczy zastępczej i osób niepełnosprawnych w powiecie gryfińskim - Razem

w przyszłość”, została podjęta jednogłośnie.
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XV. Projekt  uchwały  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  w  sprawie  zmiany  budżetu

powiatu na 2015 rok (druk nr 13/XII);

Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  poprosił  o  stanowiska

komisji  (zał.  nr  6), umożliwił  dyskusję,  następnie  w  obecności  19  radnych  zarządził

głosowanie: 

za - 19, 

przeciw - 0, 

wstrzymało się - 0, 

Uchwała nr  XII/82/2015 w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2015 rok, została podjęta

jednogłośnie.

XVI. Sprawozdanie  z  dokonanych  umorzeń  wierzytelności  oraz  ulg  za  okres  

od początku roku do dnia 30.09.2015 r. (druk nr 14/XII); 

- brak pytań.

XVII. Informacja z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych.

Przewodniczący  Rady  Powiatu  Roman  Michalski powiedział,  że  wpłynęło  pismo

od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Stargardzie Szczecińskim znak: AP/4027-41/2015-BŚ

(stanowi  zał.  nr  7),  Naczelnika  Pierwszego  Urzędu  Skarbowego  w  Szczecinie  znak:

IUS.KW/4027/44/2015  (stanowi  zał.  nr  8),  Naczelnika  Drugiego  Urzędu  Skarbowego  

w Szczecinie  znak:  KW.705.12.TS.472.6746.2015 (stanowi  zał.  nr 9),  Naczelnika  Urzędu

Skarbowego  w  Gryfinie  znak:  OB.-2/705-143/OSM/2015/ODP/79/81507  (stanowi  

zał.  nr 10).  Radni złożyli  oświadczenia w ustawowym terminie,  wskazane uwagi zostaną

przekazane bezpośrednio zainteresowanym.  Cyt.  w ocenie Urzędu Skarbowego w Gryfinie

osoby zobowiązane w coraz większym stopniu realizują obowiązek starannego i zupełnego

wypełnienia  każdej  z  rubryk  oświadczenia  majątkowego.  W porównaniu  do  lat  ubiegłych

odsetek nieprawidłowości o charakterze formalnym maleje. 

Posiedzenie opuściła radna A. Ciszkiewicz (19-1=18).
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XVIII. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych. 

- brak.

XIX. Sprawy różne, informacje, wolne wnioski. 

Starosta Gryfiński Wojciech Konarski  poinformował, iż w pracach Zarządu można było

wcześniej przeczytać, że zostały podjęte działania w sprawie opracowania strategii sektorowej

dot. turystyki, która jest integralną częścią Strategii Rozwoju Powiatu Gryfińskiego na lata

2015-2020, która została  przyjęta  przez Radę na dzisiejszej sesji.  W dniu 10 grudnia br.  

o godz. 13.00 na Zarządzie odbędzie się prezentacja pierwszego etapu tejże strategii. Jest to

dosyć  duży  dokument  zawierający  250  stron.  Starosta  zaprosił  radnych  na  posiedzenie

Zarządu konkretnie na punkt związany z prezentacją Strategii Rozwoju Turystyki dla Powiatu

Gryfińskiego.  Oczywiście  zachęca  do  przyjścia  jeżeli  ktoś  będzie  zainteresowany  

z mieszkańców, czy pracowników zajmujących się tym tematem. Będzie to dopiero pierwsza

prezentacja w związku z tym zgłaszane uwagi pozwolą na łatwiejszą pracę nad dokumentem

w ostatnim okresie. Ta strategia to takie minimum, plan B, jeżeli nie udałoby się powołać

stowarzyszenia,  które  tylko  i  wyłącznie  zajmowałoby  się  turystyką.  Tutaj  jest  trochę

problemów,  gdyż  każde  stowarzyszenie  kosztuje  a  gminy nie  za  bardzo  są  na  to  chętne.

Poszukiwane jest jeszcze inne rozwiązanie i uważa, że tą turystykę można skoordynować  

i ruszyć kiedy udałoby się do tego powołać podmiot prywatno-publiczny. W tej dziedzinie nie

jest łatwo, ale na pewno strategia która jest opracowywana będzie narzędziem. W nowym

programie  RPO  jednym  z  wymogów  jest  też  posiadanie  strategii,  która  daje  możliwość

podmiotom prywatnym o występowanie o dofinansowanie na rozwój, na tworzenie miejsc

pracy.  Podziękował  radnym  za  pracę  na  komisjach,  składanie  uwag  i  wypracowywanie

wspólnych stanowisk, co ułatwia pracę na sesji. 

Przewodniczący  Rady Powiatu  w Gryfinie  Roman Michalski  poinformował,  że  pisma

zgodnie z wykazem pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie znajdują się

do wglądu w Biurze Obsługi  Rady i  Zarządu.  Odczytał  zaproszenie na XII Ogólnopolski

Halowy Turniej  Piłki  Nożnej  Radnych  Samorządów Sejmików,  Miast,  Gmin  i  Powiatów,

który odbędzie się w Gorzowie Wielkopolskim. Chętne drużyny mogą zgłaszać się do dnia 

5 lutego 2016 r. Następnie Przewodniczący odczytał oświadczenie Wicestarosty Gryfińskiego

Jerzego Milera o wystąpieniu w dniu jutrzejszym do Komisarza Wyborczego w Szczecinie  

z rezygnacją z mandatu radnego powiatowego (oświadczenie stanowi zał. nr 11).
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Wykaz pism skierowanych do wiadomości Rady Powiatu w Gryfinie

1. Odpowiedź  Prezesa  Zarządu  Spółki  Dom Lekarski  S.A.  na  wniosek  dot.  rozbudowy

Szpitala Powiatowego w Gryfinie (wszyscy radni otrzymali) - zał. nr 12.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bugajski zapytał,  czy gminy będą zaproszone do tego,

żeby czynnie uczestniczyć czyli składać wnioski i propozycje do Strategii Turystyki.

Sekretarz  Powiatu  Barbara  Rawecka odpowiedziała,  że  strategia  przygotowywana  jest

przez  firmę,  która  również  korzysta  z  badań  przeprowadzanych  we  wszystkich  gminach

powiatu  gryfińskiego.  Firma  korzysta  także  z  rozmów  bezpośrednich  z  przedsiębiorcami

zajmującymi się sferą turystyczną i okołoturystyczną. 

Wiceprzewodniczący  Rady  Piotr  Bugajski powiedział,  że  rozumie  że  ta  firma  dotrze  

do stowarzyszeń, które działają w poszczególnych gminach

Sekretarz Powiatu Barbara Rawecka odpowiedziała twierdząco.

Wiceprzewodniczący Rady Piotr Bugajski złożył wniosek nr 34/15 o następującej treści:

- prośba o zamontowanie brakującego znaku (A2 - niebezpieczny zakręt w lewo)  na zakręcie

drogi Strzeszów – Trzcińsko-Zdrój, przed miejscowością Trzcińsko-Zdrój.

Pismo znak: BRZ.0003.34.2015.DK

XX. Zakończenie posiedzenia.
  

O  godz.  15.45  Przewodniczący  Rady  Powiatu  w  Gryfinie  Roman  Michalski  wobec

wyczerpania porządku obrad zamknął XII sesję Rady Powiatu w Gryfinie.

Protokół sporządziła:

Dominika Konopnicka

Przewodniczący Rady 

Roman Michalski
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